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Załącznik nr 4 

Umowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" 
UMOWA NR 

Zawarta w dniu r. w Łowiczu pomiędzy: 
Powiatem Łowickim, NIP: 834-188-25-19 z upoważnienia którego działa Magdalena Balcerak 
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu z siedzibą w Łowiczu 
ul. Podrzeczna 30, zwanym dalej Zamawiającym 
a 

(nazwa i adres oferenta) 
NIP: , R E G O N : reprezentowanym przez; 

- właściciela firmy zwanego dalej „Wykonawcą". 
wspólnie 2wanymi w dalszej części umowy „Stronami". 

§ 1 
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie art. 2 u.st. I pkt. 
1- a contrario ustawy z dnia U września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 202Ir. poz. 
1129 ze zm.). 

§ 2 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż urządzeń ziibawowych : dmuchanego toru 
przeszkód oraz ścianki wspinaczkowej dla uczestników Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Plus", 
w związku z realizacją projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" RPŁD.09.02.01-10-
8005/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020, w ramach Osi Priorytetowej 09-IX Włączenie Społeczne, 02-IX.2 „Usługi na rzecz osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania 01-iX.2.1 „Usługi społeczne 
i zdrowotne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

§3 
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy przy realizacji zamówienia: 
1) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć i zamontować przedmiot dostawy do świetlicy 
środowiskowej „Przystanek Plus" na ul. Pijarską 1 , 99-400 Łowicz w ilości (niepotrzebne skreślić): 

Część 1 zamówienia: Dmuchany tor przeszkód ze zjeżdżalnią oraz basenem z piłkami wraz 
z dmuchawą w zestawie zgodną z deklaracją zgodności dla przedstawionego urządzenia- wysokość 
nie większa niż 7 m, szerokość do 5 m, długość do 7m. 

Część 2 zamówienia: Ścianka wspinaczkowa przytwierdzana do ściany, wraz z narzędziami 
asekuracyjnymi i matami amortyzującymi, wysokość nie większa niż 7 m, szerokość do l,5m. 

2) Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki 
do należytego wykonania usługi. 
3) Wykonawca ma obowiązek wykonania czynności będącej przedmiotem umowy z należytą 
starannością, czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy. 
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4) Przedmiot Zamówienia dostarczony będzie na koszt i transportem Wykonawcy wraz 
z dokumentacją w języku polskim, warunkami gwarancji i kartą gwarancyjną. 
5) Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy 
odbiorze, zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 14 dni 
od zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający sprawdzi towar w ciągu 14 dni od daty 
zrealizowania zamówienia. 
5) Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona protokołem odbioru. 
6) Serwis gwarancyjny będzie bezpłatny w okresie gwarancji. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego awarii urządzeń zabawowych. Zamawiający poinformuje mailowe Wykonawcę o tym 
fakcie. Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni roboczych usunąć awarię. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie wskazanego wyżej 
terminu. 
7) Wykonawca zapewni miesiące gwarancji. 
8) Opis przedmiotu zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią integralne części umowy. 

§ 4 
Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi innej osobie lub firmie. 

§ 5 
Umowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

§6 

1. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za przedmiot dostawy i montażu zestawów - urządzeń 
zabawowych: dmuchanego toru przeszkód oraz ścianki wspinaczkowej (zgodnie 
z zapytaniem ofertowym) w łącznej kwocie: zł brutto (słownie zł: 

0/100). 
2. Rozliczenie zadania nastąpi po prawidłowo wykonanej dostawie i montażu, podpisaniu protokołu 

odbioru i otrzymaniu faktury (rachunku) w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przelewem 
na konto wskazane przez Wykonawcę. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania i nie podlega 
podwyższeniu. 

§7 

Zamawiający wskazuje do współpracy koordynatora projektu: Annę Więcek, tel. 667-855-886 

Wykonawca wskazuje do współpracy: 

§8 

1. W przypadku nieterminowego dostarczenia przedmiotu zamówienia, za każdy dzień opóźnienia 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ustalonej należności. 

2. Za każde inne naruszenie umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 %. 
3. W przypadku niewykonania umowy Wykonawcy nie przysługuje należność określona w § 6 

niniejszej umowy, a w przypadku nienależytego wykonania umowy - tylko za część umowy 
należycie wykonaną. 

§ 9 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 
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§ 1 0 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 1 1 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

§12 

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy 
dla Zamawiającego. 

Zamawiający: Wykonawca: 
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